
   

1 | 2 
 

         
ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 
       วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) 

  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ

ให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัศกุร์ที่ 23 สงิหาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 
น.) ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 ชัน้ 2 อาคารอี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  24 

เมษายน 2562 
วตัถุประสงค์และเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้

จดัท ารายงานการประชมุมาเพื่อให้พิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่คณะกรรมการ

บริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2562 ได้มี

มติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 2  
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2562 ได้

มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดของข้อความที่จะปรากฎในหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ดงันี ้



   

2 | 2 
 

“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ”  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้า

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 4 กรกฎาคม 

2562 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี 
Record Date จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 23 สงิหาคม 2562 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 ชัน้ 2 อาคาร อี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 
ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถมาประชมุด้วยตนเอง ได้โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน

การประชุมครัง้นีโ้ดยเลอืกแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือแบบ ข. (แบบ
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสั
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูผู้
ถือหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7  ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยสง่มาที่ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสคุนธสวสัดิ์ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  

 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
      (นายมนชยั  มณีไพโรจน์) 
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

หมายเหต:ุ -    ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  และเอกสารประกอบการ  
       ประชมุในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ที่   http://www.icn.co.th 
       “หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้น” 

http://www.icn.co.th/
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